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1.Połącz słowa i frazy z ich definicjami lub synonimami 
 

1. Choroby przewlekłe    a) śmierć 

2. Zgon     b) stan, kiedy człowiek łatwo choruje 

3. Obniżona odporność    c) stan, kiedy człowiek ma problemy z oddychaniem  

4. Szczyt zachorowań   d) np. cukrzyca, nadciśnienie, astma 

5. Zakażenie    e) moment, kiedy najwięcej osób choruje 

6. Duszności    f) infekcja 

 

2.Dokończ pytania, które pasują do odpowiedzi.  
 

Czym ............................................................................................................................................ 

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej 

gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. 

Ile .................................................................................................................................................. 

Ciężki przebieg choroby obserwuje się u około 15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. 

Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż wiele osób z lekkim przebiegiem nie zrobiło testów 

laboratoryjnych. 

Kto .................................................................................................................................................. 

Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną 

odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. 

Jak ................................................................................................................................................... 

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. 

Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. To są te same metody, które 

stosujemy również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. 

grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca 

każdego roku). 

Gdzie ................................................................................................................................................. 

Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach, 

głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby przewiozły wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i 

Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby. 
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3.Połącz kolokacje 
1. Wywoływać     a) przebieg choroby 

2. Zawyżone     b) odporność  

3. Obniżona     c) zakażeniu 

4. Choroby     d) chorobę  

5. Zapobiegać     e) dane  

6. Ciężki     f) przewlekłe 

4.Transformacje. Przepisz zdanie tak, żeby użyć podanego słowa: 

1.Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. 

są 

............................................................................................................................................................... 

2. Ciężki przebieg choroby obserwuje się u około 15-20% osób. 

choruje 

........................................................................................................................................................ 

3. Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach. 

osób 

.................................................................................................................................................................. 

4.Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu. 

korzystać 

.............................................................................................................................................................. 

Gramatyka. Tryb rozkazujący.  

5.Wstaw poprawne formy czasowników: 
INFORMACJE DLA SENIORÓW 

1. …………………………… (ograniczyć) przebywanie w miejscach publicznych. ……………………… (poprosić) 

bliskich o pomoc w codziennych zakupach i załatwianiu spraw urzędowych. 

2. Czesto ............... (myć) ręce. ...................... (używać) mydła lub środa dezynfekcyjnego. 

3. ..........................(unikać) dotykania oczu, ust i nosa. 

4. Regularnie ............................ (dezynfekować) powierzchnie dotykane powierzchnie. 

................................ (przecierać) biurka, blaty, włączniki światła, klamki, poręcze oraz telefon. 

5. ................................ (zachować) bezpieczną odległość od rozmówcy, a szczególnie osób z 

objawami grypopodobnymi. 

http://www.polskidaily.eu/


B2, Koronawirus 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

6. .................................(odżywiać się) zdrowo i ...........................(pić) conajmniej 2 litry płynów 

codziennie.  

7. ................................ (dbać) o dobry sen. 

8. ................................. (korzystać) ze sprawdzonych źródeł wiadomości o wirusie. .................... 

(czytać) informacje na stronie Ministerstwa Zdrowia.  

9. ................................. (zachować) spokój. 
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Odpowiedzi 

1. 1d, 2a, 3b, 4e, 5f, 6c 

2. 

1.Czym jest koronawirus? 

2. Ile osób choruje ciężko i ile umiera? 

3.Kto jest najbardziej zagrożony koronawirusem? 

4. Jak przenosi się koronawirus? / Jak można się zarazić koronawirusem? 

5. Gdzie pojawił się pierwszy przypadek koronawirusa? 

3. 1d, 2e, 3b, 4f, 5c, 6a 

4. 

1. Objawami choroby najczęściej są gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni, zmęczenie. 

2.15-20% osób choruje ciężko. 

3. Najwięcej osób, które zakaziły się nowym koronawirusem, zarejestrowano w Chinach. 

4. Można natomiast korzystać z innych metod zapobiegania zakażeniu. 

5. 

1.ogranicz, poproś, 2. Myj, używaj 3.unikaj 4. Dezynfekuj, przecieraj, 5.zachowaj, 6.odżywiaj się, pij, 

7.dbaj, 8. Korzystaj, czytaj, 9.zachowaj 
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